
 
 
 
 
Aan de eigenaren/bewoners van dit pand 
 
 
 
Betreft: Uitnodiging Inloopavond Snelfietsroute F261 in de gemeente Loon op Zand 
 

 
Roosendaal, 17 december 2018 

 
Geachte eigenaar, bewoner,  
 
 
Zoals aangegeven in onze eerste bewonersbrief gaat KWS Infra, in opdracht van de gemeente Loon 
op Zand, het middengedeelte van de Snelfietsroute op het traject van de gemeente Loon op Zand 
(vanaf de Duinlaan tot en met de Eftelingsestraat) realiseren. De gemeente Loon op Zand en KWS 
Infra vinden het belangrijk dat u goed op de hoogte bent en blijft over de werkzaamheden en de 
eventuele hinder. 
 
Graag nodigen wij u, als direct aanwonende of ondernemer van het project, uit voor een inloopavond.  

Wanneer: Dinsdag 8 januari 2019 tussen 19.00 - 21.00 uur  

Waar: Raadzaal in Het Klavier, Anton Pieckplein 1, 5171 CV Kaatsheuvel  

Tijdens deze inloopavond maken wij graag nader kennis met u en lichten wij onze planning toe. Ook 

geven onze medewerkers uitleg over de werkzaamheden en de afsluitingen. U kunt een filmpje 

bekijken waarin we laten zien hoe de tunnel wordt ingehesen en wij leggen uit welke maatregelen we 

nemen om de hinder zoveel mogelijk te beperken.   

Welke werkzaamheden worden op korte termijn uitgevoerd? 
Vanaf 7 januari 2019 starten wij met de opbouw van de delen van de fietstunnel en zijn er 
graafwerkzaamheden. Deze werkzaamheden kunnen enige geluidshinder met zich meebrengen. Om 
de hinder voor de omgeving te beperken voeren wij geluidsgevoelige werkzaamheden, met 
uitzondering van de eerste week van februari, tussen 10.00 uur en 18.00 uur uit. Wij vragen hiervoor 
uw begrip. Uiteraard doen we ons best om deze overlast zoveel mogelijk te beperken. 

Vanaf maandag 4 februari 06.00 uur tot en met vrijdag 8 februari 22.00 uur wordt de fietstunnel op zijn 
plaats gehesen. Deze hele week zal er dag en nacht gewerkt worden. De Europlaan is dan voor alle 
verkeer afgesloten en er geldt een omleiding.  

Na 8 februari 2019 wordt de bestaande Horst tussen de Eftelingsestraat en de Europalaan verlegd 
richting de N261. Aan de kant van de N261 komt een breed fietspad dat door de tunnel onder de 
Europalaan doorloopt tot aan de Duinlaan. U ontvangt hierover later meer informatie. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
Waar vindt u informatie over de werkzaamheden? 
 
U wordt op verschillende manieren op de hoogte gebracht over de stand van zaken van het project: 

- Bewoners- en ondernemersbrieven voor direct aanwonenden 

- Inloopspreekuur: u bent met al uw vragen, klachten en opmerkingen van harte welkom iedere 

woensdag (met uitzondering van 25 december en 2 januari) tussen 15.00 uur en 16.00 uur in 

de keet van KWS aan de Horst bij de kruising met de Eftelingsestraat. 

- Op de website: www.loonopzand.nl/projecten/snelfietsroute-f261/ van de gemeente Loon op 

Zand staat alle informatie over het project 

- KWS App: Deze app is te downloaden in de app store of Google Playstore. Na het installeren 

van de app zoekt u op SnelFietsRoute F261 en klikt op toevoegen aan favorieten. Zodra wij 

een bericht plaatsen ontvangt u direct de informatie via de app. 

- Social Media pagina van de Gemeente Loon op Zand www.facebook.com/loonopzand en 

https://twitter.com/gemeenteloz  

Tot slot 

Heeft u nog vragen? Bel gerust met de omgevingsmanager van KWS: Monique van Kilsdonk, 
telefoonnummer: 06-29036412. Uiteraard is het ook mogelijk om te mailen: mvankilsdonk@kws.nl. 

Bij calamiteiten na kantooruren kunt bellen met ons calamiteitennummer 06-40060383 

 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Projectteam Gemeente Loon op Zand en  
Projectteam KWS Infra Roosendaal-Sas van  
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